Jazyk: česky

Výkaz příjmů 2020

Klasifikovaný
zahraniční daňový poplatník
Formulář EÚ/ EHP
Proč tento formulář?
V tomto přehledu vyplňte Vaše příjmy, které nejsou zdaněné
v Nizozemsku. Tento výkaz zisků a ztrát potřebujete, když podáváte
daňové přiznání jako klasifikovaný zahraniční daňový poplatník.
Pro zahraniční daňové poplatníky platí následující podmínky:
– Žijete ve státě EU, v Lichtenštejnsku, Norsku, na Islandu, ve
Švýcarsku, na ostrovech Bonaire, Sv. Eustásia či Saba.
– Váš příjem je nejméně z 90% zdaněný v Nizozemsku.
– Můžete předložit výkaz zisků a ztrát podaný Vašemu daňovému
úřadu ve státě bydliště.
Víc informací o tomto výkazu zisků a ztrát a důsledcích klasifikované
zahraniční daňové povinnosti si přečtěte ve vysvětlivkách.
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Upozornění!
Potvrzení o příjmu si pečlivě vytiskněte. Dbejte na to, aby všechna
data, včetně čárkového kódu, byla na výtisku jasná a zcela viditelná.
Tisk s nejasnými nebo neúplnými údaji má za následek zpoždění
při zpracování vašeho přiznání. V případě vrácení peněz byste pak
museli čekat déle.

Zdaňovací období, za které se výkaz podává
Za které zdaňovací období
se výkaz podává?
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Vyplňte a pošlete
Vyplňte formulář a nechte ho podepsat na daňovém úřadě ve
Vašem státě bydliště. Formulář potom pošlete na adresu:
Belastingdienst/Kantoor buitenland /
[Daňový úřad/pracoviště pro zahraničí]
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen, the Netherlands

2 0 2 0

Vaše údaje
Iniciála(-y) prvního jména
a příjmení
Občanské identifikační číslo

Datum narození

Registrační číslo ve státě původu
Adresa pobytu (ulice a číslo domu)
PSČ a místo
Stát pobytu vyberte stát
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CZE

Česká Republika

Podpis
Místo

IB 059 - 1Z01FOL TSJ

Podpis
Vpisujte do kolonky.

*010590101*
0 1 0 5 9 0 1 0 1

01 059 01 01

Datum

Sem vyplňte občanské identifikační číslo
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Klasifikovaný zahraniční daňový poplatník

4

Příjmy, které nejsou zdaněné v Nizozemsku

4a

Zisk z podnikání

€

4b

Mzdy a dávky podle zákona o nemocenském pojištění

€

4c

Odměny a jiné příjmy

€

4d

Zákon o starobním důchodu (AOW), důchod a jiné dávky

€

4e

Čerpání ivotní renty

€

4f

Osvobozené příjmy zaměstnance v mezinárodní organizaci

€

4g

Důchod vyplácený EU osvobozený od daně

€

4h

Výsledek z ostatní práce

€

4i

Výsledek z poskytování/pronájmu vlastního majetku

€

4j

Výživné na partnera a příslušné odkupní hodnoty

€

4k

Pravidelné dávky a příslušné odkupní hodnoty

€

4l

€
Ostatní příjmy
																
4m Sečtěte: 4a. až 4l.																

4m

+
€
€

4p

Odpočet cestovních výdajů za hromadnou dopravu

Odpočítejte: 4m. mínus 4n. Celkem box 1.

4q

Výhody z významného podílu

€

4r

€
Váš příjem pocházející z úspor a investic. Přečtěte si poučení k otázce 4r.
																										
€
Sečtěte 4p. plus 4q. plus 4r. Celkem příjmy, které nejsou zdaněné v Nizozemsku

4s
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–

€

+

Erklæring udenlandsk skattevæsen
Dejte toto potvrzení podepsat daňovému úřadu státu, ve kterém žijete.
Název a adresa zahraničního
daňového úřadu

Tímto potvrzujeme, že:
1 jmenovaný daňový poplatník žil v roce 2020 v našem státě;
2 vyplněné údaje o příjmu nejsou v rozporu s údaji, které jsou doteď u nás známy.
Místo
Datum

Razítko

Podpis
vpisujte do kolonky
01 059 01 02

4n

*010590102*
0 1 0 5 9 0 1 0 2

